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UCHWAŁA NR XXVII/188/2012
RADY MIEJSKIEJ W KORFANTOWIE
z dnia 24 października 2012 r.
w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze
i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych
dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia
od opłat, jak również tryb ich pobierania
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1)) art. 17 ust. 1 pkt 11 i art. 50 ust. 6 ustawy
z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (j.t. Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.2)), Rada
Miejska w Korfantowie uchwala, co następuje:
§ 1. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w art. 50 ustawy o pomocy
społecznej przyznawane są z uwzględnieniem rozpoznanej sytuacji życiowej i potrzeb osoby na rzecz której
ma być przyznawane świadczenie.
§ 2. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych
potrzeb życiowych, takich jak zakupy, sprzątanie, przygotowywanie posiłków, pomoc w załatwianiu spraw
urzędowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości zapewnienie
kontaktu z otoczeniem.
§ 3. Zakres i wymiar usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych oraz zakres i miejsce ich
świadczenia ustala się w oparciu o:
- ocenę sytuacji życiowej, w tym potrzeb wnioskodawcy, przeprowadzoną na podstawie wywiadu środowiskowego,
- ocenę możliwości zapewnienia opieki przez rodzinę,
- dokumentację potwierdzającą stan zdrowia wydaną przez lekarza.
§ 4. Wysokość opłaty za jedną godzinę usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych określa
umowa zawarta corocznie o realizację tych usług.
1)

zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102,
poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17,
poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180,
poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 106,
poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, Nr 149,
poz. 887, z 2012 r. Nr 567.
2)
Dz. U. z 2009 r. Nr 65, poz. 554, Nr 157, poz. 1241, Nr 202, poz. 1551, Nr 219, poz. 1706, Nr 221, poz. 1738, z 2010 r.
Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 229, Nr 81, poz. 527, Nr 125, poz. 842, z 2011 r. Nr 81, poz. 440, Nr 106, poz. 622, Nr 149,
poz. 887, z 2012 r. Nr 579.
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§ 5.1. Korzystający z usług są zobowiązani do regulowania należnych opłat w wysokości określonej w decyzji administracyjnej.
2. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze przysługują nieodpłatnie osobom samotnym, których dochód nie przekracza kwoty ustalonej zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.).
3. Świadczeniobiorcy, których dochód przekracza kwotę, o której mowa w ust. 2, ponoszą opłaty za usługi
opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze na zasadach określonych w tabeli:
Dochód na osobę w rodzinie w porównaniu do kryterium dochodowego określonego na podstawie art. 8 ust. 1
ustawy o pomocy społecznej w %

Wysokość odpłatności za 1 godzinę usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych liczona od ceny 1godziny usług ustalonej
z usługodawcą (w procentach):
osób samotnych

osób
w rodzinach

nieodpłatnie

nieodpłatnie

powyżej 100 % - 130 %

10 %

20 %

powyżej 130 % - 160 %

20 %

30 %

powyżej 160 % - 190 %

30 %

40 %

powyżej 190 % - 220 %

40 %

50 %

powyżej 220 % - 250 %

50 %

60 %

powyżej 250 % - 300 %

60 %

80 %

powyżej 300 %

100 %

100 %

do 100 %

§ 6. Na wniosek świadczeniobiorcy, jego opiekuna prawnego lub pracownika socjalnego może być on
zwolniony całkowicie lub częściowo z ustalonej odpłatności za usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi
opiekuńcze, zwłaszcza ze względu na:
1) korzystanie z co najmniej z dwóch rodzajów usług opiekuńczych – po przedstawieniu dowodu zapłaty
za co najmniej jedną usługę;
2) konieczności ponoszenia opłat za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej lub ośrodku wsparcia
i wszelkiego typu placówkach opiekuńczo-wychowawczych i leczniczo-rehabilitacyjnych – po przedstawieniu dowodu wniesienia opłaty za pobyt;
3) więcej niż jedną osobę w rodzinie wymagającą pomocy w formie usług opiekuńczych;
4) udokumentowane zdarzenie losowe;
5) udokumentowane zakupy sprzętu rehabilitacyjnego;
6) udokumentowane miesięczne wydatki na leki i leczenie, które w danym miesiącu stanowią ponad 20% dochodu osoby samotnie gospodarującej lub na osobę w rodzinie.
§ 7. Uprawnienie do przyznania specjalistycznej usługi opiekuńczej musi wynikać z potwierdzonego zaświadczeniem lekarskim rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności kwalifikującej osobę, na podstawie odrębnych przepisów, do otrzymania takiej usługi.
§ 8. Opłata, o której mowa w § 5 ust. 1, wnoszona jest do kasy Urzędu Miejskiego w Korfantowie lub
na konto Ośrodka Pomocy Społecznej w Korfantowie w terminie do 15 dnia każdego miesiąca po miesiącu,
w którym wykonana została usługa.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Korfantowa.
§ 10. Traci moc uchwała Nr XXIV/165/04 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24 września 2004 r.
w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz
szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania.
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§ 11. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie
z dniem 1 stycznia 2013 roku.
Przewodniczący
Kazimierz Didyk

*/ Uchwała została zaskarżona przez Wojewodę Opolskiego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu
– skarga Nr NK.III.4131.6.6.2013.KK z dnia 31 stycznia 2013 r.

